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1. Identifikačné a kontaktné údaje 

 
Názov organizácie: ZEM DETÍ-KOŠICE n.o. 

Sídlo organizácie: Muškátová 598/8 044 02 Turňa nad Bodvou 

Právna forma: nezisková organizácia 

IČO:  45741123  

DIČ: 2023990221 

Dátum registrácie: 10.6.2013 

Číslo spisu registrácie: ObU-KE-OVVS4-2013/13637 

Čísla účtov:  

Štátny rozpočet 2926906585/1100, IBAN SK621100000000292690658 

Iné zdroje: 2921906594/1100, IBAN SK6911000000002921906594 

Kód banky:  1100 – Tatrabanka a.s. 

Orgány neziskovej organizácie: správna rada, riaditeľ a revízor 

Štatutárny zástupca: Mgr. Katarína Melichová 

Kontakty: 0917 523413 

                 zemdetikosice@gmail.com 

 

 

 

2. Predmet činnosti 

 

Milí priatelia, 

prvé neisté krôčiky, prvé "detské choroby" a skúsenosti máme za sebou a prináleží nám ich 

vyhodnotiť. Uplynulý rok bol plný otáznikov, hľadania a etablovania sa nášho 1. neštátneho 

detského domova rodinného typu v košickom kraji, medzi už "zabehnuté" štátne detské 

domovy (ďalej iba DeD).  

Sme DeD rodinného typu a sídlime v jednoposchodovom rodinnom dome v mestskej 

časti Košice-Barca. Poskytujeme starostlivosť deťom, ktoré prídu na základe rozhodnutia 

súdu o predbežnom opatrení  alebo o nariadení ústavnej starostlivosti. Na činnosť máme 

udelenú  akreditáciu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. V praxi to  znamená pomoc 

deťom, ktoré sa ocitli v krízových životných situáciách a museli byť vyňaté z prirodzeného 

rodinného prostredia. Poskytujeme im tak pocit bezpečia, lásky a domova o ktoré boli 

ukrátené. Našim cieľom je zabezpečovať výchovu a starostlivosť o deti na potrebný čas /do 

návratu do biologickej rodiny,  alebo zabezpečenie náhradnej formy starostlivosti/, 

zachovávať a rozvíjať súrodenecké vzťahy, pracovať na sanácii rodiny za účelom umožnenia 

návratu detí do pôvodnej rodiny.  

Deťom, ktoré sú vo vekovom rozmedzí 7-15 rokov vytvárame podmienky na plnenie 

povinnej školskej dochádzky, ako aj na prípravu na ich budúce povolanie. Zabezpečujeme im 

potrebnú zdravotnú a všetku ostatnú starostlivosť tak, ako je to v normálnej rodine. Voľný čas  

je venovaný rôznym hrám a aktivitám, ktoré sú zamerané na rozvoj intelektuálnych, 

psychických a fyzických zručností detí. Používame pri tom rôzne techniky a  metódy práce 

s deťmi na vysokej odbornej úrovni. Všetci zamestnanci spĺňajú kvalifikačné predpoklady pre 

výkon odborných činností a niektorí sa ešte stále kontinuálne vzdelávajú. Realizujeme 

program supervízie pre zamestnancov a získavame dobrovoľníkov pre prácu s deťmi 

a podporovateľov (sponzorov) DeD.  Pozornosť venujeme aj pôvodným rodinám detí, 

poskytujeme im základné a špecializované sociálne poradenstvo a tak sa snažíme o sanáciu 

rodín.   

mailto:zemdetikosice@gmail.com
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V roku 2014 bolo do nášho zariadenia umiestnených 12 detí, ktoré tvoria jednu 

samostatnú skupinu.  Z toho zloženie detí vyzeralo nasledovne: 

- vo veku 7-8 rokov 3 deti z toho 1 chlapec a 2 dievčatá 

- vo veku 9-10 rokov 3 chlapci 

- vo veku 11-15 rokov 5 detí z toho 2 chlapci a 3 dievčatá 

- vo veku 16-18 rokov jeden chlapec 

V skupine  sa nachádzajú 3 súrodenecké skupiny a 3 jednotlivci.  Príchodom dieťaťa do DeD 

sme každému podľa jeho schopností a predchádzajúcej školskej histórie zabezpečili plnenie 

povinnej školskej dochádzky v ich pôvodných alebo iných školách. Osem detí v roku 2014 

navštevovalo špeciálne základné školy v Košiciach, tri deti navštevovali dve základné školy 

v Košiciach a jedno dieťa začalo navštevovať prípravku v Základnej škole pri  Liečebno-

výchovnom sanatóriu v Barci.  

Dôvody umiestnenia detí k nám boli rôzne. Rodičia troch detí boli vo výkone trestu 

odňatia slobody a ani širšia rodina nedokázala zabezpečiť starostlivosť o ne. Ďalšie deti k nám 

boli umiestnené z dôvodu neschopnosti rodičov starať sa o ne z rôznych dôvodov (nízky resp. 

žiadny príjem rodičov, alkoholizmus rodičov, nevhodné bývanie, hrubé zanedbávanie 

starostlivosti o deti atď.). V roku 2014  nebolo z DeD premiestnené žiadne dieťa do iného 

zariadenia, ani  umiestnené do inej formy náhradnej starostlivosti, ani vrátené do pôvodného 

rodinného prostredia.  

 

 

3. Personálne zabezpečenie organizácie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Počet zamestnancov v pracovnom pomere spolu:7 

Počet úväzkov: pracovný pomer – 6: - z toho odborní zamestnanci 3, 

                                                           - z toho neodborní zamestnanci: 1 

                                                           - z toho ostatní zamestnanci: 2 

Dohoda o pracovnej činnosti: ekonómka, údržbár 
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4. Prehľad činností v roku  2014 

 

Vzdelávacie aktivity a supervízia: 

 v rámci programu supervízie DeD pre zamestnancov boli realizované 4 stretnutia, 

z ktorých boli dve vzdelávacie aktivity (téma syndrómu CAN a vzťahová väzba) 

 absolvovanie programu PRIDE dvoma zamestnancami DeD - programom sa zvýšila 

zručnosť a schopnosť odbornejšie sa venovať deťom.  

 účasť na konferenciách a seminároch  

 

Odborné realizované činnosti: 

 vypracúvanie individuálnych plánov každému dieťaťu a plánu práce s rodinou dieťaťa  

 vedenie inej spisovej dokumentácie v DeD 

 zabezpečenie zodpovednej osoby v DeD 

 zabezpečenie komplexnej lekárskej starostlivosti každému dieťaťu  /vstupné a 

preventívne návštevy detských lekárov, stomatológ, dermatológ atď./ 

 zabezpečenie odbornej pedagogicko - psychologickej prevencie (4x) a špeciálno-

pedagogickej starostlivosti (1x) 

 zabezpečenie odbornej diagnostiky- psychologickej,  špeciálno-pedagogickej, 

logopedickej /4x / 

 sanácia rodiny a práca s pôvodnou biologickou rodinou 

 poskytovanie sociálneho a špecializovaného poradenstva rodičom detí 

 spolupráca s obcou, Magistrátom mesta Košice pri sanácií rodiny 

 spolupráca so súdmi - podávanie správ o deťoch, účasť na súdnych pojednávaniach  

 spolupráca s orgánom Sociálno-právnej ochrany a sociálnej kurately 

 spolupráca so školskými zariadeniami ktoré deti navštevujú  

 založenie vkladných knižiek pre deti 

 vytvorenie a aktualizácia webovej stránky DeD 

 

Voľnočasové, kultúrne, rekreačné, športové a iné činnosti: 

 realizovanie porád zamestnancov DeD a team building 

 Deň otvorených dverí v našom DeD (15.9) – kedy nás mohla navštíviť verejnosť ale aj 

naši priatelia 

 letné-prázdninové aktivity – týždenný pobyt s deťmi vo Vysokých Tatrách, návšteva 

ZOO, botanickej záhrady, letných aktivít prebiehajúcich v Kasárňach – Kultúr parku, 

návšteva jazdiarne, návšteva detskej železnice 

 účasť na aktivitách realizovaných mestskou časťou Košice-Barca, Deň detí... 

 účasť na koncerte Úsmev ako dar, Domovácky beh v Herľanoch, oslavy Mikuláša,  

 účasť na predstaveniach Bábkového divadla Košice  

 prestavba DeD-  úpravou interiéru vznikla herňa a izba pre deti 

 propagácia DeD v médiách - článok o DeD do občasníka MČ Barca, rozhlasový 

príspevok v rádiu Regina 

 oslavy narodenín a menín detí, slávenie Vianoc, Veľkej noci a iných rodinných 

sviatkov  

 spolupráca s neziskovou organizáciou Oáza – nádej pre nový život 

 umožnenie absolvovať školskú prax niekoľkým študentov VŠ 

 spolupráca s našimi sponzormi a dobrodincami 

 spolupráca s cvičiteľkou jogy, so skupinou venujúcou sa capoeire 
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5. Prezentácia a propagácia 

V roku 2014 sme detský domov propagovali nasledovnými spôsobmi: 

- článok v Barčianskom  súčasníku 

- reportáž v Rádiu Regina 

- Deň otvorených dverí v detskom domove 

- webová stránka detského domova 

- účasť na aktivitách organizovaných inými subjektmi 

- prezentácia detského domova na školách ktoré navštevujú naše deti a komunikácia s 

nimi 

- distribúcia nami vydaného bulletinu do škôl a rôznych inštitúcií 

 

6. Dlhodobá vízia 

o zabezpečiť rozvoj zariadenia ako komplex služieb pre deti umiestnené v DeD 

o navýšiť kapacitu DeD v štyroch rodinných domoch v okolí Košíc pre štyri 

desaťčlenné samostatné skupiny detí 

o prevádzkovať sieť rodičov – 15 detí umiestnených u profesionálnych rodičov  

o zriadiť Domov na pol ceste pre 20 mladých dospelých, ktorí ukončili pobyt 

v detskom domove 

o poskytovať akreditované špecializované sociálne poradenstvo pre občanov 

v nepriaznivej životnej situácii a s nepriaznivým zdravotným stavom (2 

poradcovia) 

o získať finančné prostriedky na fungovanie DeD z rôznych dotačných programov, 

grantov a štrukturálnych fondov (vzdelávanie zamestnancov, akcie pre deti, 

odborná úprava exteriéru atď.) 

o zabezpečiť pravidelnú aktualizáciu a atraktivitu webovej stránky s cieľom 

informovať a zapojiť verejnosť do života DeD 

o rozvíjať pracovné a profesionálne kompetencie zamestnancov DeD formou 

priebežného vzdelávania  

o rozvinúť spoluprácu s ďalšími inštitúciami, ktoré nám pomôžu pri fungovaní 

a realizácii aktivít a akcií pre deti 

o získať pevnú pozíciu medzi kľúčovými aktérmi v oblasti SPO ale aj v iných 

oblastiach 

o využiť 2% dane z príjmov, verejných zbierok a sponzorských finančných 

prostriedkov 

o zveľaďovať vnútorný ale aj vonkajší priestor DeD 
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7. Finančná správa 

 
Prehľad výnosov podľa zdrojov a ich pôvodu 

 
Druh príjmu V EUR  

za rok 2014 

Tržby 

z predaja 

služieb   

Úhrada od zamestnancov za 

poskytnutú stravu   

1 312,74 

Prijaté dotácie  ÚPSV a R   108 847,43 

 Ministerstvo financií SR  476,00 

Prijaté dary  Ing.Jusková Zuzana  200,00 

Prijaté úroky 0,38 

SPOLU 110 836,55 

 

 

Poskytnuté prostriedky neziskovej organizácie  

 

V roku 2014 neposkytla ZEM DETÍ - KOŠICE, n. o.  dar žiadnej fyzickej ani právnickej 

osobe . 

Prehľad nákladov súvisiacich s prevádzkou neziskovej organizácie  

 
Náklady  V EUR  

za rok 2014 

Prevádzkové náklady  126 784,45 

Odpisy dopravné prostriedky  476,00 

Daň z príjmu 0,04 

SPOLU  127 260,49 

 
Rozpis prevádzkových nákladov  

 
Rok 2014 

Spotreba materiálu  20 228,53 

Spotreba energie 1 977,46 

Opravy a udržiavanie  432,79 

Cestovné 563,72 

Ostatné služby  10 591,90 

Mzdové náklady  67 612,93 

Zákonné soc. a zdrav. poistenie  23 684,64 

Zákonné sociálne náklady  436,84 

Ostatné dane  a poplatky  285,71 

Pokuty a penále  60,00 

Iné ostatné náklady  245,73 

Vreckové deťom  664,20 

SPOLU  126 784,45 

 

Hospodársky výsledok 2014 : strata 16 423,94 EUR 
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Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch  

 

Stav finančných prostriedkov na začiatku roka  0,00 

Peňažné príjmy spolu 136 254,79 

Peňažné výdavky spolu 136 201,52 

Stav finančných prostriedkov na konci roka  53,27 

 

Majetok neziskovej organizácie  
 

Položka  V EUR  

za rok 2014 

Neobežný majetok 10 944,00 

       z toho samostatné hnuteľné veci  0,00 

                  dopravné prostriedky     10 944,00 

                  ostatný hmotný majetok  0,00 

Dlhodobý finančný majetok 0 

Obežný majetok spolu 163,00 

       Z toho  poskytnuté prevádzkové preddavky  109,73 

Finančné účty 53,27 

Časové rozlíšenie 375,92 

Majetok spolu 11 482,92 

Vlastné zdroje krytia majetku spolu - 16 423,94 

     Z toho výsledok hospodárenia za účtovné 

obdobie 

- 16 423,94 

Cudzie zdroje spolu 18 142,86 

     Z toho krátkodobé záväzky 16 326,55 

     Z toho rezervy  1 816,31 

Časové rozlíšenie 9 764,000 

Vlastné a cudzie zdroje spolu 11 482,92 

 

 

Návrh na vysporiadanie zisku  

 

V roku 2014 dosiahla ZEM DETÍ –KOŠICE  n.o. výsledok hospodárenia stratu 

16 423,94 EUR a správna rada ho navrhuje v budúcom roku preúčtovať na nevysporiadaný 

VH minulých rokov.   

Ďalšie skutočnosti 

 
Nezisková organizácia nevyvíjala žiadnu činnosť v oblasti výskumu a vývoja a nemá 

organizačnú zložku v zahraničí.  

Činnosť neziskovej organizácie nemá vplyv na životné prostredie . Organizácia svojou 

činnosťou neprodukuje nebezpečné odpady . Komunálny odpad  tvorí bežný odpad 

domácnosti a odváža ho firma Kosit a.s.     

Organizácia každoročne očakáva uzatvorenie zmluvy s Ústredím práce, sociálnych 

vecí a rodiny o poskytovaní finančných prostriedkov na prevádzku objednanej kapacity. 

Významné neistoty a riziká pre ďalšiu existenciu neziskovej organizácie spočívajú v tom, že 

tieto zmluvy sa uzatvárajú na obdobie jedného kalendárneho roka čím vzniká 
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rizikonenaplnenia rozpočtu a plnenia si záväzkov voči dodávateľom a zamestnancom , 

inštitúciám sociálneho a zdravotného zabezpečenia .  

ZEM DETÍ –KOŠICE n.o. nemá podiel na základnom imaní a hlasových právach 

v žiadnej inej organizácii . 

V roku 2014 členovia správnej rady nepoberali odmeny za výkon funkcie .  

Po zostavení účtovnej závierky za rok 2014 do zostavenia výročnej správy za rok 2014 

nenastali žiadne významné udalosti ktoré by mali vplyv na činnosť účtovnej jednotky. 
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Poznámky ( Úč NUJ 3-01)                                                                     IČO  45741123 

 

I. Všeobecné údaje 

 

 

1. Názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom účtovnej jednotky, jej sídlo, dátum 

založenia  účtovnej jednotky. 

 

Zakladateľ:     ZEM DETÍ - KOŠICE , n.o. 

Sídlo zakladateľa:                   Muškátova 598/8, 04402 Turňa nad Bodvou  

Dátum vzniku ÚJ:                    02.07.2013 

IČO ÚJ:                                    45741123 

 

2. Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných  a iných orgánov účtovnej jednotky: 

Štatutárny orgán:  Mgr. Katarína Melichová – riaditeľ neziskovej organizácie  

Správna rada: 

Členovia správnej rady: Helena Gašparová 

    Ondrej Gašpar 

    Ing.Alena Gašparová 

Revízor   Elena Dubecká   

           

3. Opis činnosti, na účel ktorej bola účtovná jednotka zriadená a opis druhu podnikateľskej 

činnosti, ak ju účtovná jednotka vykonáva:                     

- vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v prirodzenom 

prostredí, náhradnom prostredí, v zariadení 

4. Priemerný prepočítaný počet zamestnancov, a z toho počet vedúcich zamestnancov, 

účtovnej jednotky za účtovné obdobie, za ktoré sa zostavuje účtovná závierka a za 

bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie: 

 

 BO PO 

priemerný prepočítaný počet 

zamestnancov 

7 0 

z toho vedúci zamestnanci 1 0 

 

 

5. Informácia o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky : nemá náplň 

     

 

II. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach 

 

1. Informácia o splnení predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo 

svojej činnosti: 

Účtovná jednotka ZEM DETÍ - KOŠICE , n.o. zostavila účtovnú závierku za predpokladu 

nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti. 

 

2. Zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód, s uvedením dôvodu týchto zmien 

a vyčíslením ich vplyvu na finančnú hodnotu majetku, záväzkov, základného imania 

a výsledku hospodárenia účtovnej jednotky: 
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Účtovná jednotka nezmenila účtovné metódy, zásady oproti predchádzajúcemu účtovnému 

obdobiu. 

Účtovné zásady a všeobecné účtovné metódy, ktoré účtovná jednotka použila boli v súlade  

s platnými právnymi predpismi upravujúcimi oblasť účtovníctva. 

 

3. Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov v členení na: 

a) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou:    nemá náplň 

b) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou: nemá náplň 

c) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom:  nemá náplň 

d) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou:    nemá náplň 

e) dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou:  nemá náplň 

f) dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom: obstarávacou cenou   

g) dlhodobý finančný majetok:      nemá náplň 

h) zásoby obstarané kúpou:      nemá náplň 

i) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou:    nemá náplň 

j) zásoby obstarané iným spôsobom:     nemá náplň 

k) pohľadávky:        nemá náplň 

l) krátkodobý finančný majetok:      nemá náplň 

m) časové rozlíšenie na strane aktív:    menovitou hodnotou  

n) záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov: menovitou hodnotou  

o) časové rozlíšenie na strane pasív:    menovitou hodnotou  

p) deriváty:        nemá náplň 

r) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi:    nemá náplň 

s)prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe finančného prenájmu:   

nemá náplň 

 

4. Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného majetku 

a dlhodobého nehmotného majetku, pričom sa uvádza doba odpisovania, použité sadzby 

odpisov a odpisové metódy pri určení účtovných odpisov: 

  

Druh DM Doba 

odpisovania 

Sadzba v % Odpisová metóda 

Automobil Dacia Lodgy   4 roky  25%- ročne rovnomerná 

 

5. Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku :   nemá náplň 

 

III. Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe 

 

1.Údaje o dlhodobom nehmotnom majetku a dlhodobom hmotnom majetku za účtovné 

obdobie, za ktoré sa zostavuje účtovná závierka, a to: 

a) prehľad o dlhodobom majetku podľa zložiek tohto majetku v členení podľa položiek 

súvahy, uvádza sa stav dlhodobého majetku v obstarávacích cenách na začiatku 

účtovného obdobia, prírastky a úbytky tohto majetku a zostatok na konci účtovného 

obdobia 

b) prehľad oprávok k dlhodobému majetku podľa jednotlivých zložiek tohto majetku 

v členení podľa položiek súvahy, uvádza sa stav oprávok na začiatku účtovného 

obdobia, ich prírastky a úbytky počas účtovného obdobia a zostatok na konci účtovného 

obdobia: 
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Druh  Dopravné prostriedky Spolu 

Prvotné ocenenie - stav na začiatku 

BO 
0 0 

prírastky   11420 11420 

úbytky    

presuny   

Stav na konci BO 11420 11420 
Oprávky – stav na začiatku BO 0 0 

prírastky   476 476 

úbytky    

Stav na konci BO 476 476 

Opravné položky – stav na začiatku 

BO 
  

prírastky     

úbytky    

Stav na konci BO   

Zostatková hodnota  

Stav na začiatku BO 
11420 11420 

Zostatková hodnota  

Stav na konci BO 
10944 10944 

 

c) prehľad o dlhodobom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a o dlhodobom 

majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať: 

nemá náplň 

 

2.Prehľad dlhodobého majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobého majetku, pri 

ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať 

nemá náplň 

3.Údaje o spôsobe a výške poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného 

majetku 

Poistený majetok   Poistná suma  Platnosť zmluvy od-do  

Dacia Logan PZP   21.11.2014 – 20.11.2015 

Dacia Logan – havarijné poistenie   21.11.2014 – 20.11.2015 

 

4. Údaje o štruktúre dlhodobého finančného majetku za bežné účtovné obdobie a jeho 

umiestnenie v členení podľa položiek súvahy a o zmenách, ktoré sa uskutočnili v priebehu 

bežného účtovného obdobia v jednotlivých položkách dlhodobého finančného majetku. 

                nemá náplň 

 

5. Informácia o výške tvorby, zníženia a zúčtovania opravných položiek k dlhodobému 

finančnému majetku a opis dôvodu ich tvorby, zníženia a zúčtovania. 

nemá náplň 

6. Prehľad o významných položkách krátkodobého finančného majetku a o ocenení krátkodobého 

finančného majetku reálnou hodnotou ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, pričom 

sa uvádza vplyv takéhoto ocenenia na výsledok hospodárenia účtovnej jednotky. 

nemá náplň 
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7. Prehľad opravných položiek k zásobám, pričom sa uvádza ich stav na začiatku bežného 

účtovného obdobia, tvorba, zníženie alebo zúčtovanie opravných položiek počas bežného 

účtovného obdobia a stav na konci bežného účtovného obdobia, ako aj dôvod tvorby, zníženia 

alebo zúčtovania opravných položiek k zásobám. 

nemá náplň 

8. Opis významných pohľadávok v nadväznosti na položky súvahy a v členení na pohľadávky za 

hlavnú činnosť a podnikateľskú činnosť. 

nemá náplň 

 

9. Prehľad opravných položiek k pohľadávkam, pričom sa uvádza ich stav na začiatku bežného 

účtovného obdobia, tvorba, zníženie alebo zúčtovanie opravných položiek počas bežného 

účtovného obdobia a stav na konci bežného účtovného obdobia, ako aj dôvod tvorby, zníženia 

alebo zúčtovania opravných položiek k pohľadávkam. 

nemá náplň 

10. Prehľad pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti 

nemá náplň 

 

11. Prehľad významných položiek časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov 

budúcich období. 

 

Významné položky nákladov budúcich 

období 

Stav na konci BO Stav na konci PO  

Náklady budúcich období- poistenie, mobil  375,92 0 

 

12. Opis a výška zmien vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku podľa 

položiek súvahy za bežné účtovné obdobie, a to  

a) opis základného imania, nadačného imania v nadáciách, výška vkladov zakladateľov, 

prioritný majetok v neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné 

služby, prevody zdrojov z fondov účtovnej jednotky a podobne, za jednotlivé položky 

sa uvádza stav na začiatku účtovného obdobia 

b) opis jednotlivých druhov fondov, ktoré tvorí účtovná jednotka, stav na začiatku 

bežného účtovného obdobia, prírastky, úbytky a zostatok na konci bežného účtovného 

obdobia: 

 

Stav na 

začiatku 

BO 

Prírastky 

(+) 

Úbytky 

(-) 

Presuny 

(+, -) 

Stav na 

konci BO 

Imanie a fondy 

Základné imanie 900,00    900,00 

Fondy zo zisku 

Nevysporiadaný 

VH minulých 

rokov 

     

VH za účtovné 

obdobie 

0  -16 423,94  -16 423,94 

Spolu 0  -16 423,94  -16 423,94 
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13.Informácia o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní  účtovnej straty vykázanej 

v minulých účtovných obdobiach: 

              

Vysporiadanie  účtovnej straty  Bezprostredne predchádzajúce ÚO 

Účtovná strata  -900,00 

Prevod do nevysporiadaného VH minulých 

rokov 

- 900,00 

 

14. Opis a výška cudzích zdrojov, a to: 

a) údaje o jednotlivých druhoch rezerv, ktoré tvorí účtovná jednotka, uvádza sa stav 

rezerv na začiatku bežného účtovného obdobia, ich tvorba, zníženie, použitie 

a zrušenie počas bežného účtovného obdobia a zostatok rezervy na konci bežného 

účtovného obdobia, pričom sa uvedie predpokladaný rok použitia rezervy 

Druh rezervy 

Stav na 

začiatku 

BO 

Tvorba 

rezerv 

Použitie 

rezerv 

Zrušenie 

alebo 

zníženie 

rezerv 

Stav na 

konci BO 

Krátkodobé zákonné 

rezervy 

 1816,31   1816,31 

Dlhodobé zákonné 

rezervy 

     

Zákonné rezervy 

spolu 

 1816,31   1816,31 

b) údaje o významných položkách na účtoch 325- Ostatné záväzky a 379- Iné záväzky, 

uvádza sa začiatočný stav, prírastky, úbytky a konečný zostatok podľa jednotlivých 

druhov záväzkov 

nemá náplň 

c) prehľad o výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti 

d) prehľad o výške záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti v členení podľa položiek 

súvahy do jedného roka vrátane ,od jedného roka do piatich rokov vrátane 

viac ako päť rokov 

Druh záväzkov 
Stav na konci 

BO PO 

Záväzky po lehote splatnosti   

Záväzky do lehoty splatnosti ( do jedného  roka) 

Záväzky z obchodného styku  

Záväzky voči zamestnancom  

Záväzky SP ,ZP  

Daňové záväzky 

Závazky fin. vzťahov voči ŠR  

 

41,26 

4 307,02 

2 828,47 

667,23 

6 152,57 

 

Krátkodobé záväzky spolu 13 996,55  

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 1-5 rokov    

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako 

päť rokov  
  

Dlhodobé záväzky spolu   

Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu 13 996,55  
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e) prehľad o záväzkoch zo sociálneho fondu, uvádza sa začiatočný stav, tvorba a čerpanie 

sociálneho fondu počas účtovného obdobia a zostatok na konci účtovného obdobia 

               nemá náplň 

       
f) prehľad o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach 

s uvedením meny, v ktorej boli poskytnuté, druhu, hodnoty v cudzej mene a hodnoty 

v eurách ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, výšky úroku, splatnosti 

a formy zabezpečenia: 

 

 

Druh 

cudzieho 

zdroja 

Mena 

Výška 

úroku 

v % 

Splatnosť 
Forma 

zabezpečenia 

Suma istiny  

na konci 

BO 

Suma istiny  

na konci 

PO 

Krátkodobý 

bankový úver 
      

Pôžička EUR  0 %      1 rok   2330,00 0 

Návratná 

finančná 

výpomoc 

      

Dlhodobý 

bankový úver 
      

Spolu     2330,00 0 

 

g) prehľad o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období: 

nemá náplň 

 

15. Prehľad o významných položkách výnosov budúcich období v členení najmä na: 

a) zostatkovú hodnotu bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku:      nemá náplň  

b) zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z dotácie:     uvedené v tabuľke                

c) zostatok nepoužitej dotácie alebo grantu:                                                      nemá náplň 

d) zostatok nepoužitej časti podielu zaplatenej dane:             nemá náplň 

e) zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane:  

nemá náplň 
Položka  Stav k 1.1.BO prírastky úbytky Stavk 31.12 BO 

Výnosy budúcich období – 

auto dotácia MFSR 

 

0 

 

10 240,00 

 

476,00 

 

9 764,00 

 

16. Údaje o majetku prenajatom formou finančného prenájmu, a to: 

a) celková suma dohodnutých platieb ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka 

v členení na istinu a finančný náklad 

          nemá náplň 

b) suma istiny a finančného nákladu podľa doby splatnosti 

1. do jedného roka vrátane 

2. od jedného roka do piatich rokov vrátane 

3. viac ako päť rokov 

                         nemá náplň 
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0IV. Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje vo Výkaze ziskov a strát 

 

1. Prehľad o tržbách za vlastné výkony a tovar s uvedením ich opisu a vyčíslením hodnoty 

tržieb podľa jednotlivých hlavných druhov výrobkov, služieb a činností účtovnej jednotky: 

           nemá náplň 

2.  Opis a vyčíslenie hodnoty významných zložiek prijatých darov, osobitných výnosov 

a zákonných poplatkov a iných ostatných výnosov 

 

Položky výnosov  Bežné ÚO Predchádzajúce ÚO 

Prijatý dar – Ing.Jusková Zuzana  200,00 0 

 

3. Prehľad dotácií a grantov, ktoré účtovná jednotka prijala v priebehu bežného účtovného 

obdobia 

 

Položky výnosov –prijaté dotácie  Bežné ÚO Predchádzajúce ÚO 

Ústredie práce,sociálnych vecí a rodiny   108 847,43 0 

Ministerstvo financií SR   10 240,00 0 

4. Opis a suma významných položiek finančných výnosov, uvádza sa aj celková suma 

kurzových ziskov, osobitne sa uvádza hodnota kurzových ziskov účtovaná ku dňu, ku ktorému 

sa zostavuje účtovná závierka 

            nemá náplň 

 

5.Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek nákladov ostatné služby, osobitných 

nákladov a iných ostatných nákladov 

Položky nákladov  Bežné ÚO Predchádzajúce 

ÚO  

Spotreba materiálu  20 228,53 575,00 

Spotreba energie  1 977,46 0 

Opravy a udržiavanie  432,79 0 

cestovné 563,72 0 

Ostatné služby  10 591,90 325,00 

Mzdové náklady  67 612,93 0 

Zákonné sociálne a zdravotné  poistenie  23 684,64 0 

Zákonné sociálne náklady   436,84 0 

Ostatné dane a poplatky  285,71 0 

Ostatné pokuty a penále  60,00 0 

Iné ostatné náklady  245,73 0 

Vreckové deťom 664,20 0 

 

6. Prehľad o účele a výška použitia podielu zaplatenej dane za bežné účtovné obdobie 

nemá náplň 

 

7. Opis a suma významných položiek finančných nákladov, uvádza sa aj celková suma 

kurzových strát, osobitne sa uvádza hodnota kurzových strát účtovaná ku dňu, ku ktorému sa 

zostavuje účtovná závierka 

nemá náplň 
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8. V účtovnej závierke, ktorá má povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom, sa uvedie 

vymedzenie a suma nákladov za účtovné obdobie v členení na náklady: 

a) overenie účtovnej závierky audítorom                                       menovitou hodnotou  

b) iné uisťovacie služby         nemá náplň 

c) daňové poradenstvo         nemá náplň   

d) iné súvisiace služby poskytnuté účtovnej jednotke týmto audítorom alebo audítorskou 

spoločnosťou         nemá náplň 

 

V. Opis údajov na podsúvahových účtoch 

 

Významné položky prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, odpísané pohľadávky 

a prípadné ďalšie položky 

nemá náplň 

VI. Iné aktíva a pasíva 

 

1. Opis a hodnota iných aktív, ktorými sa rozumie možný majetok, ktorý vznikol v dôsledku 

minulých udalostí a ktorého existencia alebo vlastníctvo závisí od toho, či nastane alebo 

nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od 

účtovnej jednotky, týmito inými aktívami sú napríklad práva zo servisných zmlúv, 

poistných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv, práva z investovania 

prostriedkov získaných oslobodením od dane z príjmov. 
nemá náplň 

 

2. Opis a hodnota iných pasív vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo 

všeobecne záväzných právnych predpisov, z ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia, 

takýmito inými pasívami sú: 

a) možná povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti a ktorej existencia 

závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí 

v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky  nemá náplň 

 

b) povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti, ale ktorá sa nevykazuje 

v súvahe, pretože nie je pravdepodobné, že na splnenie tejto povinnosti bude potrebný 

úbytok ekonomických úžitkov, alebo výška tejto povinnosti sa nedá spoľahlivo oceniť 

nemá náplň 

 

3. Opis významných položiek ostatných povinností, ktoré sa nesledujú v účtovníctve 

a neuvádzajú sa v súvahe, pri každej položke sa uvádza jej opis, výška a údaj, či sa týka 

spriaznených osôb, a to 

a) Povinnosť z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov, 

b) Povinnosť z opčných obchodov 

c) Zákonná povinnosť alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty alebo služby, 

napríklad z dodávateľských alebo odberateľských zmlúv, 

d) Povinnosť z leasingových, nájomných, servisných, poistných, koncesionárskych, 

licenčných zmlúv a podobných zmlúv, 

e) Iné povinnosti. 

                  nemá náplň 
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4. Prehľad nehnuteľných kultúrnych pamiatok, ktoré sú v správe alebo vo vlastníctve účtovnej 

jednotky. 

nemá náplň 

 

5.Informácie o významných skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa 

zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia. 

                                                                            nenastali žiadne významné skutočnosti 
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7. Správa nezávislého audítora 
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9. Podporili nás 

 

Touto cestou by sme sa chceli poďakovať všetkým našim priaznivcom, sponzorom a všetkým 

tým, ktorí nám v roku 2014  poskytli či už materiálnu, finančnú alebo psychickú pomoc 

a podporu. ĎAKUJEME.  

Menovite patrí naša vďaka: 

- Lekárni Schneider 

- Firme Equilibria 

- Barčianskej pekárni 

- JUDr. Milanovi Okajčekovi 

- MILaM spol. s.r.o. 

- Bábkovému divadlu Košice 

- Impressa, internetová agentúra 

- Art4fun studio s.r.o. 

V roku 2014 sme boli úspešnými žiadateľmi o dotáciu z Ministerstva financií Slovenskej 

republiky na zakúpenie 7 miestneho osobného motorového vozidla Dacia Lodgy 

v obstarávacej hodnote 11 420 €, výška dotácie 10 240,00 EUR, spolufinancovanie 1 180,00 

EUR . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


